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Dzie  Papieski obchodzony jest od 2001r., zawsze w niedziel
poprzedzaj  rocznic  wyboru Karola Wojty y na Stolic  Piotrow .
W tym roku has o przewodnie brzmia o: „Jan Pawe  II - Papie
Wolno ci”. Ju  po raz kolejny „Papieska Czwórka” aktywnie w czy a

si  w obchody tego dnia bior c udzia  w publicznej zbiórce pieni dzy pod has em
„Dzielmy si  mi ci ”. Zbiórka trwa a od 9 do 16 pa dziernika. W tych dniach na
ulicach naszego miasta uczniowie wraz z nauczycielami kwestowali na Fundusz
stypendialny Fundacji „Dzie o Nowego Tysi clecia”. Zebrano 2181,00 z .
Pe nomocnikami odpowiedzialnymi za zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki
by y panie: Teresa Oko  i Marzena Winiarska. Zebrane pieni dze zostan
przeznaczone na stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistów i licealistów,
pochodz cych ze wsi i ma ych miast. W ten sposób ka dy z nas móg  w czy  si
w dzie o, którego celem jest budowanie „ ywego pomnika” Jana Paw a II.

Opr. Wanda Samborska

W dniu 01.09.2009 r. w hali widowisko-
wo-sportowej odby o si  uroczyste roz-
pocz cie roku szkolnego 2009/2010.
Wcze niej z tej okazji o godzinie 9.00
sprawowana  by a msza w. w ko ciele
p.w. w. Barbary.

Otwarty Bieg Jesieni
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Wyró nienie I stopnia

20 pa dziernika 2009r. w Muzeum
Wsi Lubelskiej dyrektor szko y Pan
S. Winiarski odebra  nagrod  finan-
sow  i dyplom za wyró nienie
I  stopnia  w XXI edycji  Alertu.  Jest
to znacz cy sukces dla spo eczno ci
naszej szko y. Nasza dzia alno
ekologiczno-zdrowotna zos ta a
w sposób szczególny doceniona.
Znale li my si  w czo ówce szkó
województwa lubelskiego.  W tej
edycji alertu wzi o udzia  166
szkó  z naszego województwa, za
nasza placówka  uczestniczy a
w nim po raz siódmy.

W dniu 25 wrze nia br. na  boisku
sportowym przy ul. Wierzbowej
odby  si  Otwarty Bieg Jesieni -

czna 2009, w który brali udzia
uczniowie naszej szko y. Zwyci z-
cy w poszczególnych kategoriach
otrzymali dyplomy i nagrody.

Rozpocz cie r. szk. 2009/2010

W dniu 8 pa dziernika 2009 r. uczniowie naszej szko y wraz z nauczycielami
uczestniczyli w VI Ogólnopolskim Zje dzie Rodziny Szkó  im. Jana Paw a II
w Cz stochowie na Jasnej Górze. Szko  Podstawowa nr 4 im. Papie a Jana Paw a
II w cznej reprezentowa o 43 uczniów. Podczas uroczystej Mszy w. sprawowa-
nej w intencji wszystkich szkó  nale cych do Rodziny modli o si  ponad 20 tys.
pielgrzymów z Polski, jak równie  z Litwy. S owo pasterskie do zgromadzonych
na placu przed Szczytem wyg osi  Nuncjusz Stolicy Apostolskiej Abp Józef Ko-
walczyk. Na zako czenie przedstawiciele szkó  odczytali AKT Zawierzenia Matce
Bo ej, a tak e list adresowany do papie a Benedykta XVI zawieraj cy informacje
o zje dzie i pozdrowienia od ca ej Rodziny.
W drodze na Jasn  Gór  uczniowie i nauczyciele pod duchowym przewodnictwem
ks. Mariusza modlili si  modlitw  ró cow , piewali pie ni pielgrzymkowe oraz
brali udzia  w konkursach.

Opr. Marzena Winiarska

W dniu 13 X 2009 r. z okazji Dnia
Edukacji Narodowej w Zespole
Szkó  nr 2 w cznej odby a si
uroczysta akademia, w której
uczestniczyli pracownicy i nauczy-
ciele szko y oraz zaproszeni go cie.
Program artystyczny przygotowali
uczniowie Szko y Podstawowej nr 4
w cznej.

Dzie  Edukacji Narodowej


